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Číslo 3

Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva se konalo dne 26.ledna 2011, sešlo se šest členů ze sedmi i
přesto bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Zastupitelé souhlasí:
 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o přestupcích s městem Jičínem,
 s pronájemcem poţární nádrţe p. Martinem Stříbrným,
 s prohlášením kaple na Tuţíně za kulturní dědictví místního významu,
 s ţádostí o dotaci na opravu kaple na Tuţíně,
 s vypracováním projektu na rekonstrukci domu č.p. 41( Valešova chalupa),
 s prezentací obce Radimi v knize o obcích Královéhradeckého kraje,
 s novými členy komisí:
 finanční výbor: Jarmila Adolfová, Antonie Sedláčková
 kontrolní a dopravní výbor: Tomáš Adolf, Karel Stříbrný st.
 organizační a kulturní výbor: Miroslav Říha, Alena Hančová, Jarmila Adolfová,
Václav Nidrle, Zdeňka Stříbrná, ing. Jitka Holmanová

 s příspěvkem na telefon pro starostku a místostarostu,
 s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 506 v Radimi,
 s budoucím odkupem panelové cesty k okálům.

Ze ţivota naší základní a mateřské školy
Za prvních pět měsíců ve škole jsme se toho uţ hodně naučili. Čteme ve větách,

píšeme jednoduchá slova, počítáme do devíti a naučili jsme se chovat jako školáci.
V pondělí 31. ledna byl trochu zvláštní den. Od rána jsme byli neklidní a upovídaní, coţ
bylo způsobeno očekáváním prvního vysvědčení. Kaţdý z nás obdrţel vysvědčení, na které
mohl být pyšný. Všichni jsme prospěli s vyznamenáním a 6 z nás 9 mělo dokonce samé
jedničky! I rodiče na nás byli pyšní a dočkali jsme se od nich pochvaly.
Krátce před zápisem, v polovině ledna, se u nás na školáky ve třídě byly podívat
předškolní 5leté děti z MŠ. Tři z nich jsme pak v dalším týdnu přivítali u zápisu – vlastně je
do třídy k zápisu uvedly dvě krásné princezny – přestrojené dívky ze starších ročníků. Své
znalosti a dovednosti předvedli budoucí prvňáčci beze strachu, neboť zůstávají ve svém
známém prostředí.
V mateřské školce máme letos celkem 29 dětí, z nichţ více neţ polovina je dětí tříletých.
Přesto je akcí, kterých se děti MŠ zúčastnily, celá řada:
-

návštěva festivalu „Jičín – město pohádek“
setkání učitelek s letošními prvňáčky a jejich rodiči
shlédnutí pohádky „O Sněhurce“ v Jičíně a vánoční výstavy na OÚ v Radimi
Mikulášská nadílka pro děti MŠ
pečení vánočního cukroví s dětmi v MŠ pro pohoštění rodičů při vánočním posezení
Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, nadílka pro děti pod vánočním stromečkem
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Zájezd na divadelní představení
Dne 18. Března 2011 pořádáme zájezd do Liberce na divadelní představení „Někdo to
rád horké“ s Adélou Gondíkovou v hlavní roli. Odjezd autobusem je po 17.00 hodině od
pošty. Cena cca 420,-Kč i s dopravou – bude vybíráno v autobuse. Máme pouhých 20 lístků,
zájemci hlaste se na telefonním čísle 731409498.

Stavební parcely v Radimi
Číslo 18 – Statek rozbouraný JZD Radim
Nejstarší připomínkou je působení sedláka Beneše, obecního konšela. Ten v roce 1782
podepsal dekret o konfiskaci statku včetně pozemků ve dvoře. V roce 1893 zde ţil Václav
Beneš, rovněţ obecní konšel.
V roce 1824 se v objektu připomíná Franc Beneš, pravděpodobně otec Jana Beneše,
který byl spoluţákem Karla Hynka Máchy. Ten ho zde – jako velmi nemocného – v roce
1833 o radimském posvícení (tedy koncem srpna) navštívil při své krkonošské pouti.
Dalším majitelem byl mladý vdovec Josef Machytka, narozen v roce 1842
v Robousích, který hospodářství (asi 20 ha) koupil a svoji původní usedlost přenechal
synovi. Zde se po druhé oţenil s Josefou Draslarovou (ročník 1855) z Radimi 66. Měli dceru
Marii (1880), provdanou v roce 1899 za Čeňka Výtvara ze Soběraze. Ten byl c.k. soudce
v Poděbradech a měli dvě dcery – Jarmilu (1903) a Marii. Josef Machytka koncem 19. století
celý objekt přestavěl z cihel, ví se o něm dále, ţe v roce 1897 byl předsedou správní komise
obce a v roce 1899 zemřel.
Dalšími majiteli byli Antonín Kalousek, vojenskou hodností major, který si vzal dříve
zmíněnou Jarmilu, druhá sestra Marie byla vyplacena a provdala se za pana Bohumila
Voslaře. Domovní stavení bylo veliké, ve čtyřech místnostech postupně bydlívali radimští
učitelé : učitel František Barman s rodinou, Adolf Maťátko (1882) ze Kbelnice 12 a
manţelka Marie Kobrlová, dcera řezníka ze Dřevěnice, Bohuslav Gebauer (1886) z Brtve a
manţelka Marie Bílková (1900) z Tuţína 1, Charouzek, svobodný učitel z Konecchlumí,
Josef Dufek (1888) z Radimi 58 s manţelkou Annou Polákovou (1892) ze Studeňan 43,
Václav Polák ze Studeňan 43 a manţelka Marie Vindyšová ze Studeňan 45, učitelka Šolcová
s rodinou.
Za druhé světové války zde bydlela rodina listonoše Tomíčka. Bývala zde i ordinace
obvodních lékařů ze Ţeleznice (od roku 1950), vystřídali se zde lékaři Moran, Roubíček a
Lazák. Ordinace byla v sedmdesátých letech přestěhována do budovy Kampeličky. Po smrti
Jarmily Kalouskové převzal objekt její syn Zdeněk Kalousek, profesor z Jablonce n. J. Od
něho byl objekt zakoupen v roce 1985 JZD Radim. Objekt byl zbourán a na stávajícím místě
bylo postaveno 6 obytných Okálů. Rodina Kalouskových se přestěhovala do Ţeleznice.
PROSBA PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ:
Opět můţeme čerpat pouze z neúplných údajů z kroniky a někdy spoléháme jen na
vyprávění či na paměť - a tam se opravdu můţe chybička vloudit. Dnes jsme – kvůli
rozsáhlosti materiálu – probrali jen číslo 18. Příště nás zřejmě čeká něco podobného, číslo
popisné 19, tedy stará roubená radimská škola, opět rozsáhlejší materiál. Chcete-li nám
pomoci informacemi, jsme připraveni jak na osobní setkání (domluva na telefonu 493597343
či 603346410) či informaci e-mailem (nidrlovi@wo.cz).
Václavové Nidrlové

-3-

Pečení chleba
Hodně rodin v dnešní době vlastní domácí pekárnu a ta hospodyňkám ulehčuje práci při
výrobě chleba, ze směsí zakoupených v obchodech. Jak tomu bylo v dřívějších dobách, je
popsáno v tuţínské kronice.
Chlebu se říkalo boţí dar, patřil k základnímu jídlu venkovského lidu. Neţ se skrojil,
poţehnal se třemi kříţky. Téměř v kaţdém stavení stávala pec, ve které se peklo třeba
kaţdých čtrnáct dní. Pro mouku se jezdívalo do některého mlýna. Na Tuţíně byly hned tři.
Chléb se pekl výhradně ze ţitné mouky.
Z půdy se snesla díţ, postavila se ve světnici, aby kvas vykynul a nikdy se
nevyškrabávala načisto. Večer z mouky a vlaţné vody, soli a kmínu se zadělal kvásek a díţ
se po zamíchání kopistem přikryla víkem. Ráno se trochu kvasu odebralo do hrnku na
kyselo. Pak se do díţe prosila přes síto mouka a kopistem se míchalo, chodilo kolem, aby
bylo řádně promíchané.
Zatím co těsto kynulo, muselo se topit v peci, výhradně dřevem. Buď poleny, nebo
v lese vykopanými a rozštípanými pařezy. Kdyţ dřevo dohořívalo, musela být pec bílá,
oharky se rozhrnuly, aby se prohřálo i dno. Také se uzavřely průduchy (cuky) nad klenbou,
aby neutíkalo teplo. Otvor do pece se zakryl plechem. Potom se uhlíky vyhrábly ke kraji a
pec se vymetla pometlem ze syrového jedlového roští.
Chlebové těsto se vyválelo, dávalo do slaměných ošatek, kde ještě chléb vykynul a pak
se smetáčkem namočeným ve vlaţné vodě ovlaţil, aby se leskl. Chleba se do pece sázel
velkou dřevěnou lopatou a k tomu bylo zapotřebí určité zručnosti. Dojídal se i poslední
bochník, který byl často uţ tvrdý. Obvykle se nadrobil do kafe nebo do mléka. V peci se také
pekly vánočky a o pouti či posvícení koláče. Na podzim se téţ sušily kříţaly.
S přibývajícími léty pece pomalu mizely a lidé si zvykli na čerstvý chléb a pečivo od
pekařů. Bylo pohodlnější dovézt k pekaři mouku a pak si jen chodit pro měkký bochník třeba
k Václavu Nidrlovi v Radimi. V roce 1932 majitel dolního mlýna Jan Beneš přistavěl
pekárnu, začal péct chleba i na Tuţíně, který rozváţel i do okolních obcí. K likvidaci pecí
přispěla i výstavba nových komínů. Původní otevřený měl špatný tah a ve světnici bývalo
dost kouře. S výstavbou nového komínu byla odstraněna i pec a tím vymizel téměř tajuplný
obřad domácího pečení chleba z našich vesnic.
Z tuţínské kroniky vybral M. Říha

Zahrádkářská výročka
V sobotu 5.2.2011 se sešli ke svému výročnímu sněmování radimští zahrádkáři tradičně v sále místní hospody. Účast byla výborná - 42 členů. Jednání probíhalo hladce,
výbor byl dobře připraven a konstruktivní. V diskusi se například konstatovalo, ţe spolková
moštovna vylisovala 16.300 litrů moštu, manţelé Odvárkovi vykoupili 49.370 kg padaných
jablek. Pozadu nezůstal, i přes hodně nepříznivý rok, ani J. Štál ve výkupu ovoce a zeleniny.
Všechny tyto sluţby chtějí zahrádkáři udrţet i pro rok 2011, přidají i zájezd (mohou se
přihlásit i nečlenové). Tentokrát bude cílem Kuks a přehrada Les království a plánuje se na
květen. Bliţší informace se ke všem zájemcům včas dostanou.
Po skončení oficiální části se cestovalo. S Jitkou a Jaroslavem Militkých jsme
navštívili Izrael a s Václavem Nidrlem Egypt. Zajímavé, poučné a s hezkými obrázky!
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DIAKONIE - SBÍRKA POUŢITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se koná do 14.března 2011, věci nechávejte na chodbě místní pošty.
CO SE HODÍ :
 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv - veškerá nepoškozená
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME :
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Úřední hodiny na obecním úřadě jsou vţdy ve středu od 16,00 do 19,00 hodin.
Výpadek dodávky elektrického proudu
Dne 22.2.2011 bude od 8,00 do 15,00 hod přerušena dodávka elektrického proudu.

Připravované akce v březnu 2011
12.3.2011 – Dětský karneval od 14,00 hod v hostinci na Rychtě ve Dřevěnicích
19.3.2011 – Josefovský ples obce Soběraz od 20.00 hod v restauraci „ U Růţe“,
hraje Příchvojanka

Výročí v našich vískách
březen
Roman Juraj
Benešová Libuše
Albrechtová Věra

Stříbrná Miluše
Šimková Hana
Nidrlová Jarmila

Naše dnešní srdečná gratulace patří manţelům Nidrlovým z Radimi, kteří oslavili 60
společných let ţivota - diamantovou svatbu. Do dalších let jim přejeme hodně tělesné i
duševní svěţesti.

Pranostika - Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.
Jelikoţ jsme omezeni rozsahem stránek, tak se v dalším čísle můţete těšit na obsáhlou
zprávu o činnosti Sokola z valné hromady a článek o oddílu stolního tenisu. Bude nás tedy
čekat sportovní číslo zpravodaje. Za případné chyby v textu se předem omlouváme.
Vaše redakce
Redakce: Z. Stříbrná, M. Říha, J. Holmanová, V. Nidrle, A. Hančová, J. Adolfová
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

